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Abstrakt 

V príspevku prezentujeme projekt zameraný na skríningové vyšetrenie mladých športovcov. 

Jeho hlavným cieľom je vytvorenie nových možnosti v rámci prevencie kardiovaskulárnych 

komplikácií. Výstupy projektu budú použité na tvorbu edukačných materiáloch v oblasti 

biofyziológie športu a protokolu skríningového vyšetrenia na základe skúsenosti z klinickej 

praxe. Štúdia zahŕňa medzinárodnú spoluprácu s Užhorodskou národnou univerzitou, ktorá 

participuje na komparácii získaných výsledkov v sledovanej vzorke mladých športovcov. 

Kľúčové slová: Skríningové vyšetrenie. Športovci. Kardiovaskulárne komplikácie. Edukačné 

materiály. Protokol skríningového vyšetrenia. 

Abstract 

The main aim of the presented study is to design more effective strategy of the screening 

examination for young competitive athletes and its practical testing for prevention of 

cardiovascular complications including a sudden cardiac death. Project outputs will be used 

to create didactic materials in the field of sports physiology and to improve screening testing 

protocol for young athletes and its implementation in sports practice. The study is based on 

the international cooperation between Faculty of Health Care Presov University in Presov 

and Medical faculty, Uzhgorod National University, which participates in the comparation of 

the results obtained. 
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The future for prevention of sports-related fatalities lies in continuing efforts to better 

understand the substrates and mechanisms underlying sudden death in the athlete and to 

design more specific and efficient screening strategies.  

Key words: Screening protocol. Pre-participation examination. Athletes. Cardiovascular 

complications. Educational materials.  

 

Úvod 

Projekt vznikol na základe praktických skúsenosti medicínskej obce riešiteľského tímu, ktoré 

nás ubezpečujú, že náhla smrť ako aj iné kardiovaskulárne komplikácie u športovcov sú 

závažným zdravotníckym problémom. Najčastejšími príčinami fatálnych prípadov počas 

súťaží a tréningu sú včasne nediagnostikované srdcovo-cievne ochorenia, vrodené 

abnormality a chorobné stavy s potenciálnym ohrozením života mladých športovcov 

(hypertrofická kardiomyopatia, arytmogénna dysplázia pravej komory, kongenitálna anomália 

koronárnych artérií, myokarditíd a pod.) K týmto kardiálnym ochoreniam a abnormalitám sa 

pridružuje fyzická záťaž, ktorá následne zvyšuje riziko komplikácií a v niektorých prípadoch 

aj náhlej smrti u športovcov. V rámci prevencie kardiovaskulárnych komplikácií u športovcov 

je zaujímavou snahou vypracovanie výkonnejších testovacích stratégií. Riešitelia projektu 

zohľadňujú európske odporúčania v prevencii náhlej kardiálnej smrti u športovcov, ktoré 

zahŕňajú anamnézu, fyzikálne vyšetrenie a 12-zvodový EKG záznam. Zámerom projektu je 

modifikovať, testovať a rozšíriť protokol skríningového vyšetrenia mladých športovcov za 

účelom prevencie kardiovaskulárnych komplikácií. Existujú určité kontroverzie ohľadom 

možnosti  ďalšieho zvýšenia účinnosti skríningového vyšetrenia športovcov cestou zaradenia 

do protokolu echokardiografie (ECHO). V súčasnej dobe postulát, že zaradenie  ECHO 

vyšetrenia do skríningového protokolu nie je z finančného hľadiska výhodné je potrebné 

revidovať. V dnešnej dobe ECHO je cennou a účinnou neinvazívnou metódou na rozlišovanie 

srdcových abnormalít od tzv. „srdca športovca“. A pravé tato skutočnosť nasvedčuje o tom, 

že zaradenie ECHO do štandardného protokolu vyšetrenia mladých športovcov môže zvýšiť 

potenciálne možnosť pre život zachraňujúci skríning v športe. Členy riešiteľského kolektívu 

sú presvedčení, že je načase začať odbornú diskusiu o možnom zaradení určitých 

konvenčných ECHO modalít do štandardného skríningu protokolu pre mladých športovcov. 

Moderné prenosné ultrazvukové prístroje  veľkosti a hmotnosti približne notebooku sú 

natoľko sofistikované a výkonné, že dovoľujú bezprostredne na štadióne či športovej aréne 
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vykonávať vyšetrenie aj pred samou súťažou či tréningom ( tzv. predparcipitačný  skríning). 

V súčasnej dobe niektoré z konvenčných techník, ako je M-mód a 2D sú dosť lacné, prakticky 

jednoduché pre vykonanie , a z tohto dôvodu opodstatnene môžu nájsť  miesto v revidovanom  

skríningovom protokole. V niektorých prípadoch, podľa špeciálnych indikácií, aj niektoré iné 

konvenčné ECHO módy, akými  sú CW, PW alebo CFM môžu byť  pridané do protokolu, čo 

avšak  musí byť jasne odôvodnené zo zdravotníckeho  (napr., srdcový šelest,  známky 

významnej hypertrofie ľavej komory, časté arytmie a pod .) rovnako ako aj z finančného 

hľadiska. Tieto konvenčné ECHO modality sú celkom postačujúce na rozlišovanie srdcových 

ochorení, morbídnych stavov a abnormalít od  „srdca športovca“ ako aj pre hodnotením 

srdcovej funkcie. Zaradenie ECHO vyšetrenia do skríningového protokolu by umožnilo 

včasne diagnostikovať / vylúčiť aj veľa vrodených srdcových abnormalít inak nezistiteľných. 

Na začiatku ECHO vyšetrenie v rámci štandardného protokolu  môže byť vyhradené len pre 

osoby, ktoré začínajú tréningovú činnosť v športoch s extrémne vysokou úrovňou intenzity 

fyzickej námahy (maratón, cyklistika, triatlon, beh na lyžiach, futbal atď.), ako aj pre 

jednotlivcov so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych komplikácií (netypické a nesúvisiace 

so záťažou zmeny na EKG). Členovia riešiteľského kolektívu považujú, že zaradenie podľa 

uvedených indikácií  ECHO vyšetrenia do Európskeho skríningového protokol u môže byť 

užitočné pri riešení problému život ohrozujúcich kardiovaskulárnych komplikácií v športe.  

Vypracovanie finančne  efektívneho skríningového protokolu, ktorý zahŕňa použitie  ECHO 

modalít, aj keď má niektoré svoje vlastné nepodstatné obmedzenia, sa ukazuje byť 

najvhodnejšou cestou riešenia problému kardiovaskulárnych komplikácii pri športovaní . Na 

základe postačujúcich dôkazov, ktoré majú vyplývať  z obdŕžaných výsledkov počas 

realizácie projektu, by mal nový skríningový vyšetrovací protokol byť aplikovaný do 

športovej a pedagogickej praxe.  V zmysle osvojenia si preventívnych opatrení je dôležitá 

efektívna a včasná edukácia, ktorá predstavuje reálne východisko k osvojeniu si aktivít 

zameraných na prevenciu kardiovaskulárnych komplikácii v športe. 

Projekt svojím obsahovým zameraním rieši problematiku stratégie skríningového 

vyšetrenia mladých športovcov a zdokonalenie foriem výučby v oblasti biofyziológie športu 

za účelom prevencie kardiovaskulárnych komplikácií. Začiatok riešenia projektu je evidovaný 

od roku 2011 a jeho ukončenie predpokladáme v roku 2013. 

V rámci prvého roku riešenia projektu bolo plánované vypracovať výučbový manuál pre 

učiteľov a študentov v printovej a elektronickej verzii. Výstupom projektu je vydanie 

monografie v predmetnej problematike v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Prioritným 

cieľom projektu je zdokonaliť protokol skríningového vyšetrenia. Počas roka 2011 bola 
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realizovaná príprava, plánovanie projektu a materiálno - technické zabezpečenie. V súvislosti 

s naplánovanými cieľmi projektu jeho riešitelia prezentovali úvodné zistenia na konferenciách 

a kongresoch v Izole (Slovinsko), v Budapešti (Maďarsko), v Salzburgu (Rakúsko), v Splite 

(Chotvátsko) a v  Užhorode (Ukrajina). Abstrakty ako aj prednášky z týchto podujatí  boli 

publikované v zborníkoch prác a odborných časopisoch. Do riešenia projektu aktívne sa 

zapojili aj študenti  Fakulty zdravotníckych  odborov Prešovskej univerzity v Prešove. 

Výstupom z medzinárodnej konferencie v Izole (Slovinsko) je medzinárodný recenzovaný 

zborník príspevkov 4. študentskej konferencie z oblasti zdravotníckych  vied, kde sa 

prezentoval študent 3.ročnika Prešovskej univerzity Fakulty zdravotníckych odborov v odbore 

fyzioterapia Jozef Krajčo, ktorý obsadil aj 1.miesto na Celoslovenskej ŠVOČ 

s medzinárodnou účasťou.  V zborníku z konferencie v Slovinsku bol publikovaný jeho 

aktívny výstup z uvedeného projektu v rámci prvých skúsenosti s meraním fyzickej aktivity 

metódou akcelerometrie. Stojí za zmienku, že tato metóda bola použitá na účely objektívneho 

hodnotenia množstva každodennej fyzickej aktivity u ľudí na Slovensku prvý krát.    

Schválené finančné prostriedky boli využité na zakúpenie ďalších prístrojov Actigraph GTX 

+3 a najnovšieho softvéru ActiLife 6 pre meranie a hodnotenie množstva fyzickej aktivity 

počas každodenných činností a tréningu.  Toto prístrojové a softvérové vybavenie je veľmi 

dôležité pri vyšetrovaní športovcov v rámci cieľov projektu a sa dá používať aj v rozličných 

klinických situáciách. Ako sa už spomínalo, daná  metóda sa používa prvý krát v rámci 

Slovenska.  

Ciele projektu 

• rozšíriť protokol skríningového vyšetrenia športovcov, 

• testovať vybranú vzorku mladých športovcov v SR, 

• testovať vybranú vzorku mladých športovcov v rámci medzinárodnej spolupráce – 

Ukrajina, 

• sprístupniť modifikovanú slovensko - ukrajinskú verziu protokolu skríningového 

vyšetrenia športovcov na webovej stránke Prešovskej univerzity, Fakulty 

zdravotníckych odborov, 

• optimalizovať obsahovú oblasť kurikula študentov Fakulty športu Prešovskej 

univerzity v Prešove o kardiovaskulárnych komplikáciách a možnostiach ich 

prevencie, 

• zatraktívniť formy vzdelávania mladých športovcov, 

• implementovať výsledky testovania do edukačných materiálov. 
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Metodika výskumu 

Počas testovania športovcov bol vytvorený protokol ich vyšetrenia, ktorý zahŕňa 

osobnú a športovú anamnézu, vyhľadávanie nevhodných návykov, ako je fajčenie, alkohol, 

drogy a doping. Lekári z riešiteľského tímu anamnesticky zisťovali predchádzajúce ochorenia 

srdca a pátrali po symptómoch ako sú palpitácie, presynkopy alebo synkopy, nevysvetliteľná 

slabosť, bolesti na hrudníku alebo dyspnoe. V podrobnej rodinnej anamnéze zisťovali výskyt 

prípadov náhlej srdcovej smrti (najmä v mladom veku a v adolescencii) alebo incidenciu 

potenciálne arytmogénnych stavov.  

Vstupné vyšetrenie zahŕňalo fyzikálne vyšetrenie s hodnotením antropometrických 

parametrov a indexov, 12 zvodové kľudové EKG a echokardiografické vyšetrenie. Pri 

echokardiografickom vyšetrení bola hodnotená veľkosť srdcových dutín, hrúbka stien, 

segmentálne kinetické abnormality. Bola analyzovaná  globálna systolická a diastolická 

funkcia oboch komôr (Doppler, TDI). Rovnako bol sledovaný výskyt možných pridružených 

štrukturálnych a funkčných anomálií. V prípade potreby bol realizovaný záťažový test, pri 

ktorom prebiehala analýza charakteru symptómov, zmeny ST segmentov, tlaková a pulzová 

odpoveď na zaťaž, prah tolerancie záťaže a výskyt arytmií. V prípadoch suspektných porúch 

srdcového rytmu bol indikovaný 24-hodinový Holter EKG monitoring, ktorého výsledky 

napomáhajú pri objektívnom hodnotení prognostickej závažnosti dysrytmií. V prípade 

zistenia arytmie spojenej s hemodynamickým zhoršením bolo indikované elektrofyziologické 

vyšetrenie v špecializovanom zariadení. Pri podozrení na ischémiu myokardu boli realizované 

dynamické alebo farmakologické záťažové SPECT vyšetrenia, ktoré môžu dokázať 

reverzibilné defekty perfúzie myokardu. V ojedinelých prípadoch, pri podozrení na možné 

geneticky determinované kardiovaskulárne ochorenie či abnormalitu je indikované aj 

genetické vyšetrenie na zistenie výskytu variability mutácie génov kódujúcich štrukturálne a 

regulačné proteíny kardiálnej sarkoméry, napríklad v prípade familiárnej hypertrofickej 

kardiomyopatie. Rozsah laboratórneho vyšetrenie je podriadený výsledkom fyzikálneho a 

inštrumentálneho vyšetrenia ako aj potrebám diagnostického procesu. Vyšetrovaný súbor 

tvorili mladí športovci, ktorí boli komplexne vyšetrení.  

V rámci medzinárodnej spolupráce bola oslovená Užhorodská národná univerzita so 

sídlom v Užhorode (Ukrajina), kde bola vykonávaná partnerská časť spoločného projektu. 

Skúsenosti obidvoch riešiteľských kolektívov s uvedenou problematikou predstavujú záruku, 

že podobné kultúrne prostredie, socio- ekonomický status, špecifiká zdravotníckeho systému 

sú reálnym východiskom pre objektivizáciu a vypracovanie diagnostického algoritmu na 

hodnotenie zdravotného stavu športovcov v obidvoch krajinách. Spolupracujúce riešiteľské 
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kolektívy sa aj v období do podania projektu predmetnou problematikou zaoberali, 

porovnávali svoje skúsenosti, o čom svedčia spoločné publikácie, prezentácie výsledkov na 

medzinárodnej úrovni. Zastúpenie odborníkov z partnerskej inštitúcie je zárukou dosiahnutia 

stanovených cieľov. Komparácia výsledkov a vydanie monografie v slovenskom a 

ukrajinskom jazyku vytvorí priestor pre mobility učiteľov a študentov a skvalitnenie edukácie 

v rámci medzinárodnej spolupráce. 

Parciálne výstupy 

Z celkového súboru 220 doteraz odoslaných na vyšetrenie športovcov, u 53 mladých 

športovcov boli zistené odchýlky od normy v aktuálnom stave kardiovaskulárneho systému, a 

to nasledovne: 

• v 22 prípadoch - dysfunkcie mitrálnej chlopne ( prolaps cípu/cípov alebo „voľnejšia 

chlopňa“ s regurgitáciou alebo bez nej), 

• v 13 prípadoch - dysfunkcia aortovej chlopne (dvojcípa alebo funkčne dvojcípa 

chlopňa so známkami stenózy alebo/a insuficiencie), 

• v 6 prípadoch - presynkopálne stavy, 

• v 5 prípadoch – abnormálne hodnoty TK, 

• v 2 prípadoch – koronárna fistula, 

• v 1 prípade – nekompaktná ľavá komora, 

• v 1 prípade - výrazná bradykardia v pokoji so synkopou, 

• v 1 prípade - intermitentná AV blokáda I. až II.st., 

• v 1 prípade - svalový myokardiálny mostík so známkami ischémie myokardu 

• v 1 prípade – neuzavreté oválne okno (foramen ovale apertum). 

Uvedené zistenia potvrdzujú nutnosť zaoberať sa problematikou kardiovaskulárnych 

komplikácií u športovcov v rámci prevencie náhlej srdcovej smrti. V súlade s cieľmi projektu 

a praktickým testovaním mladých aktívnych športovcov bez medzinárodnej komparácie 

jednotlivých zistení by mal projekt skôr lokálny charakter. Komparáciou získaných výsledkov 

v oboch riešiteľských krajinách uvedený projekt nadobúda medzinárodný rozmer. 

Záver 

Následná realizácia projektu je logickým kontinuálnym procesom v medzinárodnej 

výskumnej spolupráci. Komparácia výsledkov a vydanie monografie v slovenskom a 

ukrajinskom jazyku vytvorí priestor pre mobility učiteľov a študentov a skvalitnenie edukácie 

v rámci medzinárodnej spolupráce. 
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V súčasnosti plánujeme stretnutie oboch realizačných tímov za účelom komparácie 

výsledkov pilotných vyšetrení. Na základe záverov stretnutia budeme postupne vytvárať a 

validovať protokol skríningového vyšetrenia tak, aby sme následne zabezpečili jeho preklad 

do ukrajinského jazyka a sprístupnili ho na webových stránkach participujúcich inštitúcií. 

Výsledkom spolupráce bude syntéza predbežných výsledkov, následné štatistické spracovanie 

a ich prezentácia na odborných podujatiach a tvorba definitívnej verzie protokolu 

skríningového vyšetrenia športovcov na základe skúsenosti z praxe. 
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